Program bohoslužieb

4. týždeň Pôstneho obdobia
01.04. – 07.04. 2019

DEŇ

SLÁVENIE

PONDELOK
01.04.

Féria v pôstnom
období

SANKTUÁRIUM

KLÁŠTOR

BAŇA

CHOTČA

6.30

8.00 CZŠ
19.00 FER

18.00

UTOROK
02.04.

6.30

Féria v pôstnom
období

17.15 spoveď
18.00

18.00

STREDA
03.04.

Féria v pôstnom
období
(Pôstny deň)

ŠTVRTOK
04.04.

Féria v Pôstnom
období

PIATOK
05.04.

Féria v Pôstnom
období

SOBOTA
06.04.
NEDEĽA
07.04.

INÉ

19.00 spísanie zápisnice

6.30

13.30 DSS
15.30 Prednáška - CZŠ

18.00 KC + sv. omša
6.30
17.15 spoveď
18.00

18.00

15.30 CZŠ - Rada školy

6.30
11.00 Nový Domov

15.00 Adorácia + spoveď
18.00 KC + sv. omša
7.00 F. pobožnosť + omša

17.00

18.15

Féria v Pôstnom
období

PIATA PÔSTNA
Smrtná nedeľa

18.00
8.00
10.45

17.00 Nemocnica
6.30
9.30

8.00

9.30

18.00

ostatné informácie sú na www.rkfustropkov.sk
kontakt na kostolníka: 0949 279 973

14.30 Krížová cesta

Farské oznamy
4. týždeň Pôstneho obdobia
01.04. – 07.04. 2019
1. Prvopiatkový týždeň: Sv. spoveď bude na Bani – v stredu od 17.15, v Chotči - štvrtok od 17.15. V Stropkove spovedáme pol hodiny pred rannými
omšami a večer pondelok až štvrtok od 17.00, v piatok počas adorácie od 15.00. Nenechávajte si sv. spoveď až na prvý piatok. Prvopiatková spoveď
nahlásených chorých bude ako obyčajne. Veľkonočná spoveď chorých, ku ktorým nechodíme na Prvý piatok, bude 11.4. 2019 od 8.00.
2. Pôstne stredy & Krížová cesta: V Pôstnom období v rámci jubilea Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove pozývam všetkých našich veriacich obetovať za
členov nášho Karmelského bratstva okrem piatka aj stredu ako pôstny deň od mäsa. Pobožnosť Krížovej cesty (KC) v Pôstnom období bude v Sanktuáriu
o 18.00 každú stredu a piatok. Na budúcu nedeľu - 5. pôstnu – bude KC v Sanktuáriu o 14.30. V kláštornom kostole bude KC v piatok po rannej omši. Na
filiálkach bude KC vo férie pred sv. omšou v týždni o 18.00.
3. Zápis do 1. roč. CZŠ: CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove oznamuje, že slávnostný zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 6.
apríla 2019 (sobota) v čase od 14.00 do 16.00 hod. v budove školy na Hrnčiarskej ulici č. 795/61, na 2. poschodí. Po tomto termíne zápis pokračuje do 30.
apríla 2019 v kancelárii školy. Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a na jeho vierovyznanie, rodičia však
musia súhlasiť s výchovným programom školy. Nárok na preplácanie dopravného majú žiaci zo všetkých okolitých dedín. Pri zápise je potrebné predložiť
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
4. Prednáška „Nástrahy Gender ideológie“: CZŠ sv. Petra a Pavla pozýva na prednášku NÁSTRAHY GENDER (džender) ideológie v podaní
vysokoškolskej profesorky PhDr. ThDr. Márie Slivkovej, PhD., ktorá sa uskutoční v priestoroch školy na 2. poschodí v stredu 3. apríla o 15:30 hod.
Prednáška je určená rodičom detí a všetkým, ktorým záleží na ochrane svojich najbližších, pretože rodová rovnosť naberá na popularite, aj keď spochybňuje
dualizmus ľudstva, teda rozdelenie na mužov a ženy tvrdiac, že identita muža a ženy sa tvorí nezávisle od biologických daností.
5. Veľkonočná sv. spoveď 2019: Na výveske aj na webstránke je rozpis Veľkonočnej sv. spovede 2019. Naplánujme si čas a dobre sa pripravme na spoveď.
Info je na: https://www.rkfustropkov.sk/400-velkonocna-spoved-2019.html
6. Pútnický zájazd do Medžugoria: Od 12. do 23. augusta bude pútnický zájazd do Medžugoria s pobytom pri mori. Plagát s programom púte aj s jeho cenou
je na výveske. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Polákovej. Kontakt: 0911 312 762 alebo 0910 988 874.
7. Pohreb & pohrebná omša v SP: Po rozhovoroch s mnohými kňazmi (kňazi nášho dekanátu, bývalí SP kapláni, rodáci zo Stropkova atď.) od 1. apríla, ak si
rodina žiada pohreb so sv. omšou, pohrebná omša bude hodinu pred pohrebom. Pred pohrebnou omšou budú modlitby za nebohého (nebohú) v kostole.
V Dome nádeje budú modlitby pri rakve v dňoch pred pohrebom po dohode, a to o 16.00 alebo o 19.00. Ďakujeme za pochopenie.
8. Milodary – zbierky na kostol: Srdečná vďaka za štedrosť! Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na kostol. Veľká vďaka za každý milodar!

